Mål och inriktning

Göteborgs Stad 2018

Byggnadsnämnden
Fastighetsnämnden
Trafiknämnden
Park- och naturnämnden

Inledning
Detta mål- och inriktningsdokument är gemensamt för nämnderna eftersom de fyra nämnderna
efter kommunfullmäktiges beslut om reglemente har ansvar för strategisk stadsutveckling.
Nämnderna har många gemensamma utmaningar och har ett nära samarbete som ska fortsätta och
förstärkas.
Kommunfullmäktiges budget gäller i sin helhet inklusive de inriktningstexter som finns där.
Tillsammans med detta dokument ska budgeten vara vägledande i allt arbete. Alla uppdrag ska
genomföras tillsammans med de förvaltningar och bolag som är berörda eller annars kan bidra i
arbetet. De uppdrag som inte slutförts från 2017 ska genomföras under 2018. En redovisning av
kvarstående uppdrag som getts av nämnderna ska göras till respektive nämnd varje år.
Gemensamt för de fyra planerande nämnderna är att personalen har fått en högre belastning när
ambitionsnivån har ökat både för planeringsinsatser och för genomförande. Personalen är den
viktigaste resursen för att lyckas nå målen.
Arbetet med digitalisering av verksamheternas funktioner, både de interna och externa, ska
utvecklas.
Förvaltningarna ska genomsyras av målet att få upp takten i byggandet samt att i större utsträckning
skapa förutsättningar för fler hyresrätter med rimliga hyror. Ambitionen att bygga staden
klimatsmart, tät, grön och blandad är överordnad. Utbyggnadsplanering, Trafikstrategi och
Grönstrategi ska vara vägledande i stadsutvecklingen. Satsningar utanför Utbyggnadsplaneringen kan
vara motiverade, om de bidrar med hyresrätter med låga hyror, samt ökad kollektivtrafik och service,
i områden dominerade av småhus. I stadsutvecklingen skall stråk säkras och att stadsdelarna hänger
ihop. I arbetet skall Historisk stadsplaneanalys över Göteborg beaktas.
I stadsbebyggelse ska slutna kvarter med hög exploateringsgrad föredras och bottenvåningen ska
inrättas så att de går att använda som lokaler. Vid avsteg ska det finnas goda skäl. Fullmäktiges
budget är tydlig med att vi ska bygga också åt människor med lägre inkomster
Nämnderna och förvaltningarna ska aktivt delta i arbetet med Jämlikt Göteborg och har ett särskilt
ansvar för fokusområde 4, som handlar om att skapa hälsofrämjande och hållbara miljöer och
samhällen. Byggnadsnämnden är fokusledare för området.

Mål från kommunfullmäktiges budget
Prioriterade mål från budget:




Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska
förbättras.
Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre.
Det hållbara resandet ska öka.

Mål från budget att bidra till:





De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla Göteborg Stads verksamheter.
Göteborg ska vara en jämlik stad.
Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra.
Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka.
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Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt
och lokalt rättvisa utsläpp.
Göteborgarnas möjligheter att turista i sin egen stad ska öka.
Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra.
Göteborg ska öka andelen hållbara upphandlingar.
Göteborg ska vara en hålbar innovationsstad med ökande jobbtillväxt.
Äldres livsvillkor ska förbättras.
Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka.(prio av Park och
naturnämnden).
Tillgängligheten till kultur ska öka.

Mål från budget som valts bort:




Idrotts- och föreningslivet ska nå fler målgrupper.
Alla elever ska oavsett bakgrund nå målen inom skolan och kunna utvecklas till sin fulla
potential.
Individ- och familjeomsorgen ska skapa mer jämlika livschanser för Göteborgs invånare.

Gemensamma uppdrag från kommunfullmäktige
 Likabehandlingsplaner ska tas fram utifrån samtliga diskrimineringsgrunder. Arbetet ska gälla
ur både invånar- och medarbetarperspektiv. Ansvar: Alla nämnder och styrelser. Ska
genomföras 2018.
 Inom fokusområde tre ”Skapa förutsättningar för arbete” i Jämlikt Göteborg skall alla
nämnder och styrelser ta fram och genomföra en plan i samverkan med Nämnden för
arbetsmarknad och vuxenutbildning. Ska genomföras 2018.
 Andelen chefer födda utanför Norden ska öka kraftigt och aktivt följas upp. Ansvar: Alla
nämnder och styrelser. Ska genomföras 2018.
 Andelen kvinnliga chefer inom manligt dominerade verksamheter ska överstiga andelen
kvinnor inom samma verksamhet. Ansvar: Alla nämnder och styrelser. Ska genomföras 2018.
Gemensamma uppdrag från nämnderna







Markanvisningsplan och startplanen skall samverkas än mer mellan de fyra nämnderna, för
att uppnå stadens mål med stadsutvecklingen. Hur varje projekt bidrar till Göteborgs stads
bostadspolitiska mål ska också redovisas i startplan och markanvisningsplan.
Facknämnderna skall eftersträva e-förvaltningslösningar och digitalisering av
ärendehantering, information och blanketter samt elektroniska lösningar.
Samarbetet inom staden och med cityaktörerna om utvecklingen av Brunnsparken ska gå
vidare för trygghet, framkomlighet och parkupplevelse.
Arbetet med Dag Hammarskjölds boulevard gällande stadsutveckling och trafiklösning ska
prioriteras. Arbetet måste ske förvaltningsövergripande, till exempel genom en gemensam
planeringsorganisation.
Under 2018 skall fem detaljplaner ska tas fram innan marken markanvisas och effekterna av
arbetet skall utvärderas.
En redovisning av kvarstående uppdrag som getts av nämnderna ska göras till respektive
nämnd varje år.
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Uppdrag till Stadsbyggnadskontoret
Från kommunfullmäktiges budget



Trafiksituationen vid skolorna ska inventeras, i syfte att skapa bilfria miljöer kring entréerna.
Nya skol- och förskolebyggnader ska planeras med bilfria entréer. Ska genomgöras 2018.
Förslag på hur lärdomarna från BoStad2021 kan implementeras i ordinarie verksamhet
och/eller i nya projekt ska arbetas fram. Ska genomföras 2018.

Från byggnadsnämnden



Målet att bygga bort bostadsbristen kräver en fortsatt hög planerings- och utbyggnadstakt.
Stadsbyggnadskontoret skall därför ta fram detaljplaner i den omfattning som krävs för att
öka byggandet.
En arbetsmodell ska tas fram för hur kommunen i stadsplaneringen säkerställer tillgången till
lokaler för näringsliv, handel och civilsamhälle, skolor och andra kommunala behov.
Nyckeltal för de olika behoven bör användas.
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Uppdrag till Fastighetskontoret
Från kommunfullmäktiges budget









Alla enkelt avhjälpta hinder ska vara undanröjda i kommunens publika lokaler och på allmän
platsmark. Ska genomgöras 2018.
Målet att bygga ikapp behovet av boenden med särskilt stöd ska säkerställas. Ska
genomgöras 2018.
Alla förvaltningar och bolag ska kompetensutvecklas avseende tillgänglighetsarbete och
enkelt avhjälpta hinder. Ska genomföras 2018.
Anlägga fler växthus för ökade odlingsmöjligheter i Göteborg enligt plan. Ska genomföras
2018.
Hållbarhetsbidraget ska delas ut till privatpersoner och föreningar som sökt pengar till
miljöarbete. Ska genomföras 2018. Ansvar: Fastighetsnämnden i samverkan med
Lokalnämnden.
Fler projekt för nybyggda lägenheter med låg hyra ska initieras. Ska genomföras 2018.
Minst 10 procent av alla markanvisade hyresrätter ska anvisas med hyrestak om max 1100 kr
per kvadratmeter och år. Ansvar: Fastighetsnämnden. Ska genomföras 2018.
Möjligheten och konsekvenserna av att avsätta mark och tak för att bygga solparker där
mindre aktörer kan gå in i delägarskap ska utredas. Skulle resultatet vara positivt kan ett
sådant arbete inledas. Ska genomföras 2018. Ansvar: Fastighetsnämnden i samverkan med
Göteborg Energi och Förvaltnings AB Framtiden.

Från fastighetsnämnden





Målet att bygga bort bostadsbristen kräver en fortsatt hög planerings- och utbyggnadstakt.
Fastighetsskontoret skall därför markanvisa i den omfattning som krävs för att öka
byggandet.
Minst 50% av de markanvisade bostäderna ska vara hyresrätter och minst 5% ska vara till
bygg- eller bogemenskaper.
Minst en markanvisning ska riktas till trähus och/eller hus med låg klimatpåverkan ur ett
livscykelperspektiv.
Vid revideringen av markanvisningspolicyn ska tydligare framgå att hus med låg klimat- och
miljöpåverkan ska premieras samt att kravet på socialt ansvarstagande förtydligas till att
inkludera hyresgäster i befintligt bestånd. Ska genomföras 2018.
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Uppdrag till Trafikkontoret
Från kommunfullmäktiges budget





Göteborg Stad ska fortsatt verka för utbyggnad av spårväg på Hisingen, utifrån rapporten
”Från Backa till Eriksberg – planeringsinriktning för ytterligare spårväg på Hisingen”. Ska
genomföras 2018.
Fortsatta utredningar ska initieras för att utveckla stadsbana i enlighet med Målbild Koll2035
– Kollektivtrafikprogram för stomnätet i Göteborg, Mölndal och Partille.
Stadens aktörer ska inom Godsnätverket verka för att utveckla system för att minska lokal
miljöpåverkan från den tunga trafiken till och från hamnen. Ska genomföras 2018. Ansvar:
Göteborgs Hamn i samverkan med Trafiknämnden.
En gång och cykelbro ska förberedas i samband med Älvstadsarbetet. Ska genomföras 2018.

Från trafiknämnden







I Färdtjänsten ska resenärernas upplevda trygghet öka, färre resor vara försenade samt
Resandet med Flexlinjen öka. Ska genomföras 2018.
Trafikkontoret ska medverka till att åtgärder vidtas för att snabbt säkerställa
kollektivtrafikens framkomlighet under kommande byggintensiva år. Ska genomföras 2018.
Det strukturella arbetsmiljöarbetet skall fortsatt prioriteras och återkopplas till nämnden. Ska
genomföras 2018.
Utreda möjligheten att skylta eller tydligt märka cykelstomnätet. Ska genomföras 2018.
Hastigheterna i delar Göteborgs innerstad ska sänkas för att skapa tryggare och attraktivare
stadsmiljöer. Ska genomföras 2018.
Trafiknämndens cykelsatsningar skall säkerställas att de kan genomföras enligt plan. Ska
genomföras 2018.
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Uppdrag till Park- och naturförvaltningen
Från kommunfullmäktiges budget



Nya våtmarker ska anläggas i Göteborg. Ska genomföras 2018. Ansvar: Park- och
naturnämnden i samverkan med berörda nämnder.
Vättlefjäll ska utvecklas i syfte att locka fler besökare till området. Ska genomföras 2018.

Från park- och naturnämnden




















Att i utreda effekterna vid ombyggnader för anläggningar mm på allmän plats-mark, när
nybyggnader/ombyggnader i staden aktualiseras. Syftet är att göra kvalitetsförbättringar i
samband med att stora förändringar ändå görs. Ansvar: Park och naturnämnden tillsammans
med Trafiknämnden.
Arbetet med en trafiklekpark påbörjas. Syftet ska vara att möjliggöra för elever ska kunna
träna på dagtid och att lekplatsen ska vara öppen för alla. Ansvar: Park- och naturnämnden
tillsammans med Trafiknämnden.
Förvaltningen ska prioritera deltagande i processen för exploateringsavtal och
markanvisningar. För att snabba upp planprocessen finns det fördelar om park- och
naturförvaltningen kan bidra med sin kompetens så tidigt som möjligt. Ansvar: Park- och
naturnämnden tillsammans Fastighetsnämnden.
Förvaltningarna ska utvärdera försöken med källsortering på allmän plats, avseende kvalitet,
funktion och ekonomiska konsekvenser. Syftet ska vara att vidareutveckla källsortering på ett
ekonomiskt rimligt och funktionellt sätt. Ansvar: Park- och naturnämnden tillsammans med
Trafiknämnden.
Förvaltningen ska bidra i arbetet med att utveckla parkpedagogik. Både vid bemannade
lekplatser och i andra parker där utformningen spelar en pedagogisk roll.
Förvaltningen ska vidareutveckla kunskapen om jämställdhet i stadsutveckling och allmän
platsutformning för att ge män och kvinnor lika möjlighet att vistas i det offentliga rummet.
Slottsskogens entré vid Linnéplatsen behöver en tydligare utformning samtidigt som den
påverkas av stora investeringsprojekt i staden. Förvaltningen ska utreda hur en upprustning
av entrén kan ske.
I en tid när staden planerar och bygger mycket kan effekten bli att personalen får svårt att
hinna och orka. Förvaltningen ska arbeta för att motverka risken för ökad ohälsa när takten i
stadsutvecklingen ökar, bland annat genom att utveckla arbetet med kompetensförsörjning
men också genom att skapa rutiner för prioritering när det blir nödvändigt.
Utförarverksamheten inom park- och naturförvaltningen är av stor betydelse för staden
både när det gäller skötsel och anläggning. Verksamheten ska föreslå och utvärdera
kvalitetsmått för sin verksamhet för att möjliggöra en bättre utvärdering.
Förvaltningen ska utreda förutsättningarna för att möjliggöra fler bikupor i staden.
Belysningsprojektet i Keillers park ska genomföras för att tillgängliggöra parken på ett sätt
som skapar trygghet och respekterar det kulturhistoriska arvet.
I en tät, grön stad ska det finnas möjlighet att utöva ett urbant friluftsliv. Förvaltningen ska
utreda förutsättningarna för ett program för urbant friluftsliv.
I en tät, grön stad ska det finnas goda förutsättningar att också i centrum och centrumnära
lägen, kunna promenera mellan lugna platser med vilsamma upplevelser längs så kallade
lugna stråk. Det kräver genomtänkt skötsel och tillgänglig information till allmänheten.
Förvaltningen ska utreda förutsättningarna för och påbörja arbetet med lugna stråk i staden.
Förvaltningen ska tillgodogöra sig och utveckla metoder för medborgardialog också med
invånare som idag inte spontant deltar.
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